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Öz 

Cumhuriyet, eğitim, felsefe ve din kavramlarının bir arada kullanıldıkları bir üst 

baĢlık Türkiye‘de çağdaĢ düĢüncenin seyrini açıklamada anahtar kavramlar olarak 

konuyla ilgili olanlar açısından çok dikkat çekici olsa gerektir. Fakat bu çalıĢma, Tan-

zimat döneminde yoğun bir Ģekilde kendini gösteren materyalist ve idealist akımlar 

arasındaki tartıĢmaları veya lise felsefe ders kitaplarında dinin veya metafizik prob-

lemlerin nasıl tartıĢıldığı meselesi üzerinde yoğunlaĢmamaktadır. Bu çalıĢma, kaba-

taslak bir Ģekilde sadece müfredat üzerine dikkatleri çevirmeyi amaçlamaktadır. Bu-

nunla birlikte Cumhuriyet dönemindeki felsefe öğretiminde din problemini merkeze 

alarak geniĢ bir müktesebatı tartıĢmayı en azından gündeme getirmektedir. Ayrıca 

çalıĢmanın bir diğer amacı da programları oluĢturan ideolojik altyapıyı tespit etmek-

tir. Elbette ki müfredat üzerine kabataslak dikkat çekmek bile batılılaĢma, cumhuri-

yet, metafizik, din, felsefe gibi kavramların ima ettiği ilgi çekici konulara zihni kıĢ-

kırtmaya yetecektir.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Lise Felsefe Müfredatı, Ġdeoloji, Din Algısı.  

 

Perception of the Religion in High School Philosophy Curriculum and the Ide-

ological Background 

Abstract 

A top title under which republic, education, philosophy and religion are used to-

gether must be interesting for people who are interested in the issue as key con-

cepts in explaining the course of contemporary thought in Turkey. Yet, this study do-

esn‘t focus on debates among materialist or idealist movements appearing during 

Tanzimat Period, or on the issue of how religion or metaphysical problems are dis-

cussed in high-school coursebooks of philosophy. This study aims only at directing 

attentions over the curriculum in outline. Moreover, it, at least, brings forward the 

discussion of the large body of knowledge centralising the problem of religion in te-
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aching philosophy. It also aims at detecting the ideological background responsible 

for the composition of the curriculum. Attracting attentions on the curriculum will of 

course provoke the minds towards interesting issues implied by concepts such as 

westernisation, republic, metaphysics, religion, and philosophy.  

Keywords: Philosophy, High School Philosophy Curriculum, Ideology, Perception of 

the Religion.  

GĠRĠġ

 

Hegel‘in de iĢaret ettiği üzere ―Felsefe, bir çağın kültürünün kendisi içinden en 

iyi görülüp anlaĢılabileceği bir prizmadır.‖1 Bu bağlamda Türkiye‘de modernleĢme 

tartıĢmalarının teorik temellerine inilecekse her halükarda hem muhteva hem yön-

tem olarak felsefeyle yollar kesiĢecek demektir. Türk düĢüncesinin felsefi imkânı-

na iliĢkin bir tartıĢma, aktüel bir tartıĢma olup bu tartıĢmanın en azından Türki-

ye‘de felsefe alanında geçmiĢle gelecek arasında bir kopukluk yaĢandığı tespitine 

yol açtığını da gözlemlemek mümkündür.2 Türkiye‘nin modernleĢme döneminde 

yaĢadığı fikri değiĢimlerin, gelgitlerin toplumsal hayatın pek çok alanına yansımala-

rı olmuĢtur. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yeni bir toplumsal zihniyet inĢasında, 

baĢka derslerin yanı sıra, felsefe dersinin de önemli bir iĢlev üstlendiği görülmek-

tedir.3 Zira Cumhuriyet dönemi ortaöğretim programlarında ―felsefe grubu‖ dersle-

rinin haftalık ders saati sayısı ve ders çeĢidi açısından üzerinde en çok değiĢikliğe 

gidilen derslerden birisi olması dikkat çekmektedir.4 Bu bağlamda felsefe program-

larında da kimi zaman pozitivist kimi zaman da daha metafizikçi bakıĢ açılarının 

yer aldığı görülmektedir.5 

Bu çalıĢma, Cumhuriyet dönemi lise müfredatlarındaki felsefe grubu dersle-

rindeki din kavramı kapsamında değerlendirilebilecek konuların yer alıĢına göz 

atarak bu alandaki tartıĢmalara ipuçları sunmak amacındadır. Burada esas alınan 

yöntem, müfredatın kabataslak bir gözden geçirilmesi olup, her bir müfredatı esas 

alarak oluĢturulan felsefe (grubu) ders kitaplarını din kavramı açısından değerlen-

dirmeyi içermemektedir. Böyle olmakla birlikte bu çalıĢma, Cumhuriyet tarihi bo-

———— 

 Bu ÇalıĢma 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Ġspanya‘nın Barcelona Ģehrinde düzenlenen ―Ġnter-

national Conference on New Horizons in Education‖ temalı sempozyumda sunulmuĢ olan ―Cumhuri-

yet Dönemi Lise Felsefe Müfredatlarında Din Algısı‖ baĢlıklı bildirinin geniĢletilmiĢ ve yeniden düzen-

lenmiĢ halidir.  
** Yrd.  Doç.  Dr. , Aksaray Üniversitesi, Ġslami Ġlimler Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim 

Üyesi.  

*** Yrd.  Doç.  Dr. , Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi.  

1 Ahmet Arslan, Felsefeye GiriĢ, Vadi Yayınları, Ankara 1994, s.  47.  
2 Recep Alpyağıl, ―Türkiye‘deki Felsefe Faaliyetlerine Bir Prologomena ve BirProtreptik, Türkiye‟de Bir Fel-

sefe Gelen-ek-i Kurmaya ÇalıĢmak, içinde, ĠZ Yayınları, Ġstanbul, 2012,  s.  14.  
3 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem Akademi, Ankara, 2011, s.  352.   
4 Hasan Cicioğlu, ―Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretim Programlarında Felsefe Grubu Derslerinin Analizi‖ 

Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 10, sayı: 55 (1985), s.  21.  
5 Ömer Kızıltan, Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaçları Çerçevesinde 

Felsefe AnlayıĢlarının Ġncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.  13.  
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yunca kaleme alınan felsefe ders kitaplarını böylesi bir bakıĢ açısından tartıĢılması 

gerektiğini teklif etmektedir.  

II. MeĢrutiyetten itibaren yüksek okul öncesi lise eğitimi düzeyindeki sultaniler-

le ilk defa ortaöğretime girmiĢ olan felsefe dersinin6 batılılaĢma, çağdaĢlık, laiklik, 

bilimsellik gibi kavramların topluma taĢınmasında aracılık etmiĢ olduğu söylenebi-

lir. Bu çalıĢmada Cumhuriyet‘in ilanından günümüze kadar hazırlanan toplam yedi 

müfredat gözden geçirilmiĢtir. Bu çerçevede 1924, 1935, 1957, 1976, 1985, 

1993, 2009 tarihli bu müfredatlarda metafizikle ilgili problemlerin nasıl yer aldığı 

ile ilgili bulgular tartıĢılmakta ve programların oluĢmasında etkili olan siyasi-

ideolojik arka plana dikkat çekilmektedir.  

1340/1924 PROGRAMI 

Cumhuriyet‘in ilk müfredat programı olan 1340 (1924)tarihli ―Liselerin Ġkinci 

Devresi Müfredat Programı‖ında felsefe dersi baĢlığında ruhiyyat olarak isimlendiri-

len psikoloji dersinin de bulunduğu görülmektedir. Bu programda felsefe dersleri-

nin lise ikinci sınıfta haftada iki saat olarak baĢladığı ve bu sınıflarda psikoloji dersi 

konularının ele alındığı görülmektedir. Lise üçüncü sınıflarda felsefe dersleri edebi-

yat ve fen Ģubelerine göre farklı ders saatleri ile iĢlenmiĢtir. Fen ve edebiyat Ģube-

lerinde ortak iki saat felsefe dersi bulunurken, edebiyat Ģubelerinde buna ilaveten 

iki saat daha felsefe dersi bulunmaktadır.7 

Programı içerik olarak değerlendirecek olursak, lise ikinci sınıftaki psikoloji ko-

nuları konumuz kapsamı dıĢında olacağı için değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Üçüncü sınıfta okutulan ortak felsefe derslerinin konuları ise, temel felsefe konula-

rı ve ahlak baĢlığında toplanabilir. Ġlk kısımda bilgi çeĢitleri ve felsefe, mantık ilmi 

ile ilgili genel bilgiler, ilim ve ilimlerin tasnifi ile doğa bilimleri, matematik bilimleri 

ve manevi ve içtimai ilimlerde usul konularına değinilmektedir.8 Ġkinci kısım olan 

ahlak kısmında ise ahlak felsefesine giriĢ niteliğinde konulara yer verilmiĢtir 

Liselerin üçüncü sınıfında edebiyat Ģubelerinde ortak felsefe derslerine ilave-

ten okutulan iki saatlik felsefe dersinde, felsefenin neliğinin tartıĢılmasıyla prog-

ram baĢlamakta ve temel terimlerin açıklanmasıyla devam edilmektedir. Felsefe 

tarihi ve felsefi akımlarla ilgili genel bilgiler içeren programda, din felsefesi konula-

rının yer bulduğu görülmektedir. Edebiyat Ģubelerinde ayrıca estetik dersleri de 

———— 
6 Arslan Kaynardağ, Türkiye‟de Cumhuriyet Döneminde Felsefe,T. C.  Kültür Bakanlığı Yayınları, 2002 An-

kara, s.  85; Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1994, Cilt: 27, Sayı: 2, s.  693. ; Osman Kafadar, ―Felse-

fe Öğretiminin Türk Eğitim Sistemine GiriĢi ve Tarihi GeliĢimi‖, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fa-

kültesi Dergisi, 1994, Cilt: 27, Sayı:1, s.  283.  
7 Liselerin Ġkinci Devre Müfredat Programı, Maarif Vekaleti, Matba-i Amire, 1340, s.  53-59.  
8 Liselerin Ġkinci Devre Müfredat Programı,  s.  53-59.  
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okutulmuĢtur. Bu derste ise genel tanımlardan sonra (husn, kubh, bedii vb. ) sana-

tın tarifi ve çeĢitleri ile ahlak-sanat iliĢkisi üzerinde durulmuĢtur.9 

1340/1924 tarihli bu programın gerekçelerinin ortaya konulduğu ―Müfredat 

Programları Esbabı Mucibe Layihası‖ında ise yapılan düzenlemelerden ve müfredat 

programında yer alan konuların nasıl iĢlenmesi gerektiğinden bahsedilmiĢtir.10 Bu 

layihaya göre felsefe öğretiminin baĢlıca hedefleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır: Liseler-

de okutulan matematik ve doğa bilimlerinde bilgilerin zihinlerde parça parça kal-

masının önüne geçilerek, gençlerin zihin dünyasında bu bilgilerin birleĢmesini sağ-

lamak, gençleri felsefi meseleler üzerinde düĢünmeye sevk etmek, ahlaka vurgu 

yaparak, gençleri ahlaki mefhumlar üzerinde düĢündürmek. Bu hedeflere ulaĢmak 

için öğretmenlerin yapması gerekenler sıralanmıĢ ve ana ilke olarak öğretimin sa-

dece bilgi vermek Ģeklinde gerçekleĢmemesi, öğrencileri düĢünmeye sevk ederek 

zihni terbiyeye odaklanılması gerektiği söylenmiĢtir.11 

Bu müfredat programı, ahlaki ve dini konulara vurgu yapmakta, maneviyatın 

öneminden bahsetmektedir. Ahlak bahsinde dikkat çekilebilecek konulardan birisi, 

diğer ahlak çeĢitlerinden bahsedildikten sonra fazilet ve rezilet baĢlığında dini ah-

laktan bahsediliyor olması ve ahlak programının sonunda öğrencinin ahlakla ilgili 

dikkati çekildikten sonra ahlaki değerlerimizin ne kadar kıymetli olduğundan da 

bahsedilmesi gerektiğine vurgu yapılmasıdır.12 Bu ilk programda din felsefesi üni-

tesi yer almıĢtır.13 Bu konular, ―Vucûb-u Vacibi Ġspat Ġçin Serdedilen Deliller‖ baĢlı-

ğında toplanmıĢ, teizm ve panteizmle ilgili bilgilere de yer verilmiĢtir.14 

Cumhuriyet‘in bu ilk programında din felsefesi ünitesine yer verilmesini ve dini 

ahlaka özel bir yer açılmasını, o dönemde resmi ideolojinin dinle ilgili yaklaĢımları-

nın henüz felsefe dersine yansıtılmadığı Ģeklinde yorumlamak mümkündür.  

1935/1938 PROGRAMI 

1935 Programı, 1937‘de laikliğin ilanı ile 1938 yılında tadil edilmiĢtir. Bu ne-

denle iki programı birlikte değerlendirmek karĢılaĢtırma açısından daha sağlıklı 

olacaktır. Bu programda felsefe baĢlığı altında Ruhiyyat (Psikoloji), Mantık, Metafi-

zik, Estetik, Ahlak ve Ġctimaiyyat (Sosyoloji) derslerinin yer aldığı görülmektedir. Li-

se ikinci sınıflarda bütün öğrenciler ruhiyyat dersini haftada iki saat almıĢlardır. 

Ruhiyyat dersi müfredatının Ģahsiyete ve Ģahsiyet oluĢumuna yaptığı vurgu dikkat 

çekmektedir.  

———— 
9 Liselerin Ġkinci Devre Müfredat Programı,  s.  55.  
10 Lise Müfredat Programları Esbab-ı Mücibesi Layihası, Matba-i Amire, 1340, s. 8.  
11 Lise Müfredat Programları Esbab-ı Mücibesi Layihası, 8-10.  
12 Liselerin Ġkinci Devre Müfredat Programı,  s.  53.  
13 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖,  s.  701.  
14 Liselerin Ġkinci Devre Müfredat Programı,  s.  54.  
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Mantık dersi, lise üçüncü sınıflarda edebiyat Ģubelerinde haftada iki, fen Ģube-

lerinde ise haftada bir saat olacak Ģekilde programlanmıĢtır. Yalnızca edebiyat Ģu-

belerinde haftada iki saat olarak programlanan felsefe dersleri ise metafizik, este-

tik ve ahlak baĢlıklarıyla ele alınmıĢtır. Metafizik kısmında öğrencilere felsefeye gi-

riĢ kabilinden bilgiler verilmesi önerilmiĢtir. Metafizik kısmında ele alınan konular 

Ģunlardır:  

- Felsefe nedir? Filozof kime denir? Filozofların ilmi geliĢmeler ve toplumsal 

hayat üzerindeki etkileri nelerdir? 

- Bilgi felsefesinde ortaya çıkan ekoller 

- Hakikatle ilgili olarak oraya atılan görüĢler 

- Lemarkism ve Darvinizm 

- Mutlak ve Allah, Allah tasavvuru, Allah‘ın varlığını ispat için ortaya atılmıĢ 

olan delillerin kıymeti 

- Teizm ve Panteizm 

- Dinin kaynağı ve görevi 

Felsefe dersinin estetik kısmında ise güzellik ve sanat tanımlarıyla bunların 

çeĢitleri üzerinde durulmuĢtur. Ahlak kısmında ise vicdan, ahlaki kanun, ahlaki his, 

mükellefiyet ve mesuliyet, ahlaki yaptırımlar ve insan hayatının amacı üzerinde du-

rulmuĢ, ayrıca ahlak felsefesindeki ekoller ele alınmıĢtır. Programın ahlakla ilgili 

kısmında, konular iĢlenirken çeĢitli örneklerle ahlaki değerlerin öneminden bahse-

dilmesi gerektiği konusunda öğretmelere tavsiyelerde bulunulmuĢtur.15  

1938‘de yapılan tadilat ile felsefe, mantık, sosyoloji ve psikoloji dersleri Filozo-

fi dersi altında toplanmıĢtır. Programın giriĢinde ―Lisede Filozofi Adı Altında Topla-

nan Derslerin Amaçları‖ baĢlığında öğretmenlere yönelik dikkat çekici uyarılar bu-

lunmaktadır. Örneğin ilk kısımda ―Bilmelidirler ki okuttukları derslerin değeri vere-

cekleri parça halindeki bilgilerden ziyade gençlerin kafalarına Ģekil vermekle ve on-

ları memlekete ve insanlığa yarar bir hale getirmekle ölçülebilir‖ denilerek, amacın 

zihin inĢası olduğu açıkça vurgulanmıĢtır.16 

Filozofi dersinden beklenen amaçların sıralandığı bölümde Türk ulusunun iler-

lemesine katkı sağlamak ve pozitif ilim görüĢünü sistemli zihniyet haline getirmek 

gibi amaçlar programın temel amaçlarını da ortaya koymaktadır. Yine sosyoloji 

dersinin amaçları sayılırken baĢlıca amaç olarak; ― Gençleri Türk devriminin amaç 

bildiği ideallerin fikri temellerini kavrayacak hale getirmek ve böylece Türk sosye-

tesinin geliĢmesine yarayacak iĢler yapacak yurttaĢlar yetiĢtirmek‖ maddesi nasıl 

———— 
15 Lise Müfredat Programı, Maarif Vekaleti, Ġstanbul: Devlet Matbaası, 1934, ss.  50-54.  
16 Lise Programı, Kültür Bakanlığı,  Devlet Basımevi, Ġstanbul, 1938, s, 11.   
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bir zihin dönüĢümünün hedeflendiğini ortaya koymaktadır.17 

Sosyoloji dersinin amaçları sayılırken ulusal bağlılığın dil, kültür ve ideal birliği-

ne dayandığı vurgulanmaktadır. Din konusunda ise çok farklı bakıĢ açılarının oldu-

ğunun vurgulanması ve devletin laik olduğunun belirtilip, laikliği doğuran etkenler-

den bahsedilmesi istenmektedir.18 Bu programdaki pozitivist zihin inĢasına yönelik 

atıflar ve ilk programdakinin aksine dine mesafeli duruĢ dikkat çekicidir.  

1937‘de laikliğin Anayasaya giriĢinin ertesi yılında ortaya çıkan bu program, 

yeni bir ulusal bilinç inĢasında kendisine önemli fonksiyonların yüklendiği bir prog-

ram olarak dikkat çekmektedir. Bu programda özellikle savaĢ sonrasında gündelik 

hayatta ortaya çıkan ekonomik ve toplumsal olgular üzerinde düĢünmeyi teĢvik 

etmekte ve olgusal duruma dikkat çekmektedir. Değerlerin de bu olgular üzerinde 

inĢa edilmesi gerektiğine iĢaret etmektedir. Ezcümle 1938 programı pozitivist an-

layıĢ oluĢturma hedefine sahip bir programdır.19 Nitekim bu programda ―Filozofi 

derslerinin esaslı amaçlarından birisi de müspet ilimlerin ayrı ayrı vermeleri lâzım-

gelen pozitif ilim görüĢünü Ģuurlu ve sistemli bir zihniyet haline getirmektir. ‖ifade-

leri kullanılmaktadır.20 Bu programda biyolojideki ilerlemelerin epistemolojik prob-

lemlerle iliĢkilendirilmesi, yine ahlakın pozitif bilimle temellendirilme arayıĢlarına 

vurgular yapılması pozitif zihniyet anlayıĢı çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.21 Ġlk 

programda yer alan din felsefesi ünitesinin bu programda yer almaması da çok 

dikkat çekicidir. Dolayısıyla metafizik problemlerin yoğun bir Ģekilde tartıĢmaya ko-

nu edildiği din felsefesi ünitesinin kaldırılması metafizik konuların da dıĢarıda bıra-

kılması anlamına gelmektedir.  

1957 PROGRAMI 

1957 programında fen ve edebiyat Ģubelerinde lise ikinci sınıflarda iki saat 

psikoloji dersi ile baĢlayan felsefe grubu dersleri, lise üçüncü sınıfta fen Ģubelerin-

de iki saat sosyoloji bir saat mantık; edebiyat Ģubelerinde ise iki saat sosyoloji iki 

saat felsefe ve iki saat mantık olarak planlanmıĢtır.22 

Bu programda sosyoloji ders içeriğinde bulunan ve pozitivist mantıkla düzen-

lenmiĢ olan toplumsal tekâmül fikri dikkat çekmektedir. Comte‘un kurgulamıĢ ol-

duğu toplumsal geliĢme evreleri bu programda kendine yer bulmuĢ görünmektedir. 

———— 
17 Lise Programı, 1938,  s, 11-12.  
18 Lise Programı, 1938,  s, 17.  
19 Ömer Kızıltan, Cumhuriyet Dönemi Ortaöğretim Felsefe Dersi Programlarının Amaçları Çerçevesinde 

Felsefe AnlayıĢlarının Ġncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi, 2014, s.  52. ; Osman Kafadar, ―Türkiye‘de 

Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, s.  695.  
20 Lise Programı, 1938,  s, 12.  
21 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, s.  697.  
22 Sosyoloji, Mantık ve Felsefe Dersi Müfredatı,  Tebliğler Dergisi, Maarif Vekâleti, 1957, 20(976), 154- 

155 
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Burada ilerlemiĢ toplumlarda din konusu anlatılırken, laikliğin anlatılması gerekti-

ğine özel bir vurgu yapılmıĢtır. 1957 Felsefe programında da din felsefesine ait ko-

nulara hiç yer verilmemiĢ, ahlak felsefesi konularından ise kısmen bahsedilmiĢ-

tir.23 Öyle görünmektedir ki Demokrat Parti iktidarının felsefe ders müfredatına dini 

unsurların eklenmesi açısından herhangi bir etkisi olmamıĢ, kendisinden önce dü-

zenlenmiĢ olan ve daha çok pozitivist bir perspektife yaslanan programın uygu-

lanmasına bu dönemde de devam edilmiĢtir.  

Çeyrek asır yürürlükte kalan bu program, ―Cumhuriyet Tarihi‘nin Klasik Felsefe 

programı‖ olarak nitelendirilmektedir.24 Felsefe dersi Türklük kimliği inĢasında 

Edebiyat dersiyle birlikte değerlendirilmiĢtir.25 

1935 ve 1957 programlarının, metafiziğin dıĢarıda bırakılıp pozitivist bakıĢ 

açısının domine edildiği programlar olduğu görülmektedir. Dini, bir olgu olarak, fel-

sefi bir problem düzeyinde dahi ele almamıĢ olan bu programların ideolojik bir 

misyonu olduğu söylenebilir. Nitekim 1975‘te vefat etmiĢ olan Nurettin Topçu, 

okullardaki felsefe programlarının dönüĢümünü eleĢtirirken özellikle son iki prog-

rama iĢaret ediyor olsa gerektir. Nurettin Topçu, öncelikle metafiziğin Allah bahsi-

nin, yine Allah‘a götürüyor diye ruh bahsinin lise programlarından çıkarıldığına, da-

ha sonra varlık üzerine düĢündürdüğü için bütün metafizik bahislerinin çıkarıldığını 

belirtir. Nurettin Topçu, bu çerçevede ahlak konularının da sınırlandırıldığına dikkat 

çekmektedir.26 

1976 PROGRAMI 

1976 programı, klasik felsefe programı olarak adlandırılan 1957 programına 

alternatif olması amacıyla hazırlanmıĢ, ancak bir yıl yürürlükte kaldıktan sonra 

1978‘de günün ihtiyaçlarına cevap vermediği ve eğitim anlayıĢıyla uyuĢmadığı be-

lirtilerek kaldırılmıĢtır.271976 programında ―Felsefe Grubu‖ baĢlığı altındaki sosyo-

loji, psikoloji, mantık ve felsefe disiplinlerin her birinin içeriklerinin ayrı ayrı belir-

lenmesi söz konusu olmuĢtur. Bu müfredatta özellikle Türk kimliği vurgusu yapıl-

mıĢ, ideolojilerden uzak durulması öngörülmüĢtür.28 Türk-Ġslam düĢüncesini tanıt-

mayı amaç edinen ilk program olması hasebiyle de önemlidir.29 Bu programın Milli-

———— 
23 Sosyoloji, Mantık ve Felsefe Dersi Müfredatı,  1957, 154 
24 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, s.  694.  
25 Aytekin Demircioğlu, Ekrem Ziya Duman, ―1935 ve 2009 Felsefe Öğretim Programlarına Göre YazılmıĢ 

Ders Kitaplarındaki ÇeĢitli Felsefe Kavramlarının KarĢılaĢtırılması‖, Eğitim ve Öğretim AraĢtırmaları 

Dergisi, Journal of Research in Educationand Teaching, Mayıs2013, Cilt: 2, Sayı: 2, Makale No: 31, s.  

272.  
26 Nurettin Topçu, Türkiye‟nin Maarif Davası, Dergah Yayınları, Ġstanbul, 2010, s.  39.  
27 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, s.  694.  
28 Aytekin Demircioğlu, Ekrem Ziya Duman, ―1935 ve 2009 Felsefe Öğretim Programlarına Göre YazılmıĢ 

Ders Kitaplarındaki ÇeĢitli Felsefe Kavramlarının KarĢılaĢtırılması‖, s.  272.  
29 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimi‖, s.  695.  
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yetçi Cephe hükümeti iktidardayken hazırlanmıĢ olması siyasi-ideolojik arka planıy-

la ilgili zikredilmesi gereken önemli bir husustur.  

1985 PROGRAMI 

Bu programın amaçları kısmında yer alan, ―Öğrencileri Türk ve Türk-Ġslam ale-

minin de içinde bulunduğu insanlığın kültür ve medeniyet geliĢmeleri konularında 

Ģuurlandırmak‖ maddesindeki millet ve din vurgusu, bu programı diğer program-

lardan ayırmaktadır.30 

Bu programda da öğrencilerin milli kültürümüzün farkına vararak milli eğitim 

temel kanununa uygun birer vatandaĢ olmalarını sağlamak amaçlar arasında sa-

yılmıĢtır.  

Programın dikkat çeken tarafları Ģunlardır: 

- Müfredatın üçüncü bölümünü oluĢturan ve ―Roma ve Ortaçağda Bilim ve 

Felsefe‖ baĢlığını taĢıyan bölümde ―Ġslam ve Türk Ġslam Dünyasında Bilim ve Felse-

fe‖ baĢlığıyla bir bölüm açılmıĢ olması ve bu bölümün genel müfredatın %20 sini 

oluĢturması; 

- Bahsedilen bölümde Kuran, hadis ve kelam ilminin, felsefenin Ġslam dünya-

sında ortaya çıkmasını sağlayan olumlu etkenler arasında sayılmıĢ olması; 

- Dördüncü bölüm olarak ―Ġslam Bilim ve Felsefesinin Batıya GeçiĢi‖ baĢlığına 

yer verilmiĢ olması; 

- ―Yeni Çağda Felsefe‖ baĢlıklı beĢinci bölümün Osmanlıyla baĢlayıp Türk-

Ġslam düĢünce tarihiyle devam ediyor olması; 

- Altıncı bölümün ―Osmanlılarda YenileĢme ve Cumhuriyet‖ baĢlığını taĢıyor 

olması ve bu bölümde Osmanlıyı yeren klasik üslubun kullanılmaması.31 

1985 programı daha çok Türk-Ġslam ülküsüne göre düzenlenmiĢ izlenimi ver-

mekte ve içerisinde ahlak ve din felsefesine dair içerik yer almamaktadır.  

1985 programında bilim ve felsefenin Osmanlı DüĢünce sistemindeki yeri üze-

rinde özellikle Bilim Tarihi açısından durulmuĢtur.32 Daha çok muhafazakar bir 

dünya görüĢüyle kendini ön plana çıkaran Anavatan Partisi iktidarının bu programa 

dünya görüĢünü yansıttığı görülmekte, bu çerçevede Türk Ġslam düĢüncesine yöne-

lik vurguların programda daha öncekilerden çok farklı olarak ele alındığı dikkat 

çekmektedir.  

———— 
30 Lise 3‘üncü Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programı, Tebliğler Dergisi, 48(2195), Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, 1985, 359-361.  
31 Lise 3‘üncü Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programı, 1985, 359-361.  
32 Aytekin Demircioğlu, Ekrem Ziya Duman, ―1935 ve 2009 Felsefe Öğretim Programlarına Göre YazılmıĢ 

Ders Kitaplarındaki ÇeĢitli Felsefe Kavramlarının KarĢılaĢtırılması‖, s.  272.  
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1993 PROGRAMI 

Bu program felsefe dersini, lise, anadolu lisesi ve yabancı dil ağırlıklı liselerinin 

tüm alanları ile fen lisesi ve Anadolu güzel sanatlar liselerinin 11. sınıflarında ortak 

genel kültür dersi olarak tanımlamıĢtır.  

1993 programının genel açıklamalar baĢlığında yer alan ―Bir yandan bilgi, bi-

lim, bilimsel bilgi, bilimsel yöntem, bilimsel araĢtırma, çeĢitli bilimler hakkında ge-

nel ve sistemli bilgiler verirken, öte yandan insanın varlığının ve onun ifadesi olan 

kültürün yalnızca bilim ve bilimsel bilgi üzerinde oluĢmadığı, insanın aynı zamanda 

pratik, ahlaki, politik, estetik ve dinsel bir varlık olduğunu belirtmek, bu alanlara 

iliĢkin felsefi tutum ve yaklaĢımları tanıtmak, böylece, gerek insan, gerekse kültür 

hakkında daha geniĢ, daha zengin bir anlayıĢın oluĢturulmasına çalıĢılmıĢtır. ‖33 

ifadesi, önceki programlara göre bir farklılığa iĢaret etmektedir. Burada pozitivist 

anlayıĢtan farklı bir insan tasavvuruna dikkat çekilmekte ve insanın dinsel bir yö-

nünün de var olduğu hatırlatılmaktadır.  

Yine genel açıklamalar kısmında ―Felsefenin kendisinden, tarihinden, filozofla-

rından söz ederken Farabi, Gazali gibi Türk-Ġslam düĢünürlerini ve bunların konuya 

iliĢkin görüĢlerini uygun yerlerde, uygun ölçülerde dile getirme, böylece Türk insa-

nının ait olduğu kültür dünyasının felsefi baĢarılarının evrensel felsefe hareketi 

içindeki yerini ve değerini belirtme imkanı getirilmiĢtir.‖34 denilerek, bu programın 

diğer programlardan farkı ortaya konulmuĢ ve Türk-Ġslam düĢüncesine özellikle 

vurgu yapılmıĢtır.  

Yine 1993 programında ahlak felsefesi konularının iĢleniĢi anlatılırken, Mevla-

na, Yunus Emre ve Hacı BektaĢi Veli'den hareketle, tasavvuf düĢüncesinde evren-

sel ahlak yasasının nasıl temellendirildiğinin özellikle açıklanması öğreticiden is-

tenmiĢtir.35 

1993 programında din felsefesinin amaçlarından bahsedilirken,din felsefesi-

nin temel kavramları olarak; Tanrı, vahiy, peygamber, iman, ibadet, yüce, kutsal gi-

bi terimlerin açıklanması istenmiĢ ve din felsefesinin temel sorunları; Tanrının var-

lığı, evrenin yaradılıĢı, vahyin imkânı, ruhun ölümsüzlüğü olarak belirlendikten son-

ra bunların kabulüne yönelik açıklamaların yapılması istenmiĢtir.36 Sorunlardan 

bahsedilirken kullanılan dilin pozitivist bir dilden ziyade teistik bir karakterde oldu-

ğunu söylemek mümkündür.  

1993 programı, din felsefesinin ilk programdan sonra tekrar bir ünite olarak 

———— 
33 Ortaöğretim Kurumları Felsefe Dersi Programı, MEB, Millî EğitimBasımevi, Ankara, 1992, s. 716.  
34 Ortaöğretim Kurumları Felsefe Dersi Programı, 1992, s. 716.  
35 Ortaöğretim Kurumları Felsefe Dersi Programı, 1992, s. 716.  
36 Ortaöğretim Kurumları Felsefe Dersi Programı, MEB, Millî EğitimBasımevi, Ankara, 1992, s. 716.  
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kendisine yer bulmasıyla da dikkat çekmektedir. Bunun laiklik ilkesinin eğitimdeki 

uygulamalarıyla bağlantılı olduğuna iĢaret eden yorumlar vardır.371993 programıy-

la birlikte ilk defa bilim felsefesi ünitesine de yer verilmesi bilim metafizik iliĢkisi 

açısından da önemlidir.  

2009 PROGRAMI 

2009 tarihli programın I. Ünitesi olan ―Felsefeyle TanıĢma‖ ünitesinin kazanım-

larında 2. kazanım olarak daha çok Ġslam felsefesinde ön plana çıkan hikmet (bil-

gelik/sophia) kavramıyla felsefe arasında bağ kurulmasından söz edilmekte iken38 

2009 programının tadilatı niteliğindeki 2010 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu BaĢ-

kanlığı tarafından gerçekleĢtirilen Felsefe Dersi Öğretim Programında Yapılan De-

ğiĢiklikler‘de ―Hikmet kavramını fark eder. ‖ ifadesi çıkarılmıĢtır. Yine bu tadilatta 

bir kısım dini kavramlar, örneğin ―akıl emaneti‖ gibi programdan çıkarılmıĢtır.39 

Bu programda III. Ünite, varlık felsefesine ayrılmıĢtır ve burada metafizikle ilgili 

bilgiler verilmiĢtir.40 Bu ünitenin kazanımlarında ―Ontoloji ve metafizik hakkında 

bilgi sahibi olur. ‖ ifadeleri kullanılmaktadır. Ayrıca bu ünitede bilimin de varlık ko-

nusunu ele aldığını, fakat felsefenin varlığa bütüncül bir açıdan bakarken; bilimin 

varlığa indirgemeci bir bakıĢ açısıyla yaklaĢtığı belirtilmektedir.41 

2009 programının ahlak felsefesine ayrılan IV. Ünitesinin kazanımlarında 9. 

kazanım olarak ―Evrensel bir ahlaki tavır olarak Anadolu bilgeliğinin baĢlıca örnek-

lerini tanır. ‖ ifadeleri kullanılmaktadır. Bu çerçevede programda Ahmed Yesevi, 

Mevlana, Yunus Emre ve Hacı BektaĢ-ı Veli gibi isimlerin evrensel nitelikteki sevgi 

temelli fikirlerine yer verilmektedir.42 

Yine bu programda VI. Ünite ―Din felsefesi‖ne ayrılmıĢ olup burada Tanrı baĢta 

olmak üzere teoloji kapsamındaki pek çok metafizik problem ele alınmıĢtır. Bu üni-

tede dinin ne anlama geldiği, din-akıl, din-felsefe iliĢkisi, din ile felsefenin benzeĢ-

tikleri ve ayrıĢtıkları noktalar karĢılaĢtırılmıĢ, kısacası dine felsefi açıdan yaklaĢıl-

mıĢtır. Din Felsefesi ünitesinde iman, inanç, ibadet, dini tecrübe, fıtrat,tevhid, yüce, 

kutsal, Tanrı, vahiy, peygamber gibi kavramlara yer verilmesi gerektiğinden söz edi-

lir. Yine inanan bir varlık olarak insan, evrenin yaratılıĢı, vahyin imkanı, ruhun 

ölümsüzlüğü gibi konuların, felsefi bir problem olarak tartıĢılmasından söz edilir. 

———— 
37 Osman Kafadar, ―Türkiye‘de Cumhuriyet Döneminde Liselerde Felsefe Eğitimis.  703.  
38 Felsefe Dersi Öğretim Programı,T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü,  2009, s.  

25.  
39 Tebliğler Dergisi, T. C.  Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı, Sayı: 1, Tarih: 25. 01. 

2010.  
40 Felsefe Dersi Öğretim Programı, 2009, s.  8.  
41 Felsefe Dersi Öğretim Programı, 2009, s.  29.  
42 Felsefe Dersi Öğretim Programı, 2009, s.  31.  
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Yine Tanrı ile ilgili deizm, teizm, monoteizm, politeizm, panteizm, pananteizm, ate-

izm ve agnostizm gibi yaklaĢımlardan söz edilir.43 

Bu programda ders içeriklerinde bulunan Türk-Ġslam düĢüncesine yönelik 

mahsus vurguların kaldırıldığı da görülmektedir. Müslüman-muhafazakâr siyasal 

gelenekle irtibatlandırılan, kendisini muhafazakâr demokrasi çerçevesinde tanım-

layan44 Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının felsefe müfredatlarında Türk-Ġslam 

DüĢüncesi perspektifine yönelik herhangi bir düzenleme yapmadığı görülmektedir. 

Bu çerçevede 2009 yılında yapılmıĢ olan kısmi düzenlemelerin de 2010 revizyo-

nuyla çıkarıldığı bu programda dikkat çekilmesi gereken bir durumdur.  

Felsefeyi bilime indirgeyerek insan düĢüncesinin, dolayısıyla da felsefenin ala-

nını daraltmak isteyen pozitivist ve neo pozitivist anlayıĢların günümüzde önemini 

yitirmiĢ olduğu görülmektedir.45 Böyle olmasına karĢın bu programın önceki prog-

ramların pozitivist perspektifini tevarüs edip metafiziğe geniĢ bir alan ayırmadığı 

söylenebilir. Yine bu programın çağdaĢ felsefenin meta etik, çevre felsefesi, tekno-

loji felsefesi gibi alanlarına da yeterli alan açmadığı görülmektedir.  

SONUÇ VE TEKLĠFLER 

Felsefenin dinle iliĢkisi klasik felsefenin olduğu gibi çağdaĢ felsefenin temel 

tartıĢma alanlarından birisidir. Yine bir anlamda felsefenin çağdaĢ güzergâhını me-

tafizikle olan bağlamı belirliyor denilebilir. Türkiye‘de felsefenin resmi öğrenim 

programlarının serüvenini de dine bakıĢla tartıĢmak, bize birtakım bulgular sağla-

yabilir. Bu çerçevede Türkiye‘de çağdaĢ düĢüncenin seyrini felsefe öğretimi izleği 

üzerinden takip etmek, elveriĢli bir imkân olarak önümüzde durmaktadır. Öyle ki 

sadece müfredat programları gözden geçirildiğinde bile konjonktürle felsefe dersi 

arasında bir korelâsyonu söze konu etmek mümkün görünmektedir. Bu çerçevede 

siyasal konjonktürün felsefe dersi üzerindeki yansımalarını, felsefe dersinin konu-

ları üzerinden tartıĢmak gündeme getirilebilir.  

Cumhuriyet dönemi felsefe dersi müfredat programlarına bakıldığında Ġlk prog-

ramdan sonlara doğru metafizik problemlere bakıĢ açısında bir değiĢimin ipuçları-

na rastlamak mümkün görünmektedir. Nitekim 1938 programında ―Pozitif ilim gö-

rüĢünün Ģuurlu ve sistemli bir zihniyet haline getirmek‖ esas amaçlardan birisi ola-

rak gösterilirken; 1993 programında ―Ġnsan varlığının ve onun ifadesi olan kültürün 

yalnızca bilim ve bilimsel bilgi üzerinde oluĢmadığı…‖ ifadeleri kullanılmıĢtır. Yine 

bu çerçevede daha çok metafizik problemlerin sorgulandığı bir alan olarak din fel-

sefesinin, ilk program olan 1924 programında yer alıp daha sonraları kendisine 

———— 
43 Felsefe Dersi Öğretim Programı, 2009, s.  9, 33.  
44 Kemal H.  Karpat, Kısa Türkiye Tarihi, TimaĢYayınları,Ġstanbul, 2012, s.  244.  
45 Süleyman Hayri Bolay, Felsefeye GiriĢ, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010, s.  35.  
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ancak 1993 ve 2009 programlarında yer bulabilmesi de programların genelde me-

tafizik özelde de din algısı açısından değerlendiriliĢinde önemli bir bulgu olarak 

dikkat çekmektedir.  

Bu çalıĢma, cumhuriyet sonrasının siyasi tarihi ile eğitim anlayıĢı arasındaki 

paralellikler üzerinde durduktan sonra Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

- Milli Mücadele‘den hemen sonra hazırlanan ilk lise felsefe müfredatının ah-

laki ve dini konulara vurgu yapmasının, maneviyatın öneminden bahsedilmesinin 

nedeni, milli mücadelenin kazanılmasında dinin birleĢtirici gücünün fark edilmesi-

dir demek çok iddialı bir sonuç olmayacaktır.  

- Pozitivizmin etkisi laikliğin ilanından hemen sonra 1938 programıyla kendini 

göstermiĢ, 1985 programında yumuĢatılmaya çalıĢılmıĢsa da, halen etkisini de-

vam ettirmektedir.  

- Muhafazakâr referansları olan Demokrat Parti‘nin felsefe müfredatında her-

hangi bir değiĢiklik önermediği görülmektedir.  

- Milliyetçi cephe hükümetinin yaptığı düzenlemeler, felsefe programlarında 

dikkat çekici değiĢiklikler meydana getirmiĢ, hükümetin son bulmasıyla yeni kuru-

lan hükümet tarafından Türk-Ġslam düĢüncesi lehine yapılan düzenlemeler, Türk 

eğitim sisteminin genel amaçlarına uymadığı gerekçesiyle ortadan kaldırılmıĢtır.  

- 1980 ihtilalı sonrasında bürokraside ortaya çıkan muhafazakârlaĢma eğili-

mi, felsefe programlarında da kendisini göstermiĢ, 1985 tarihli program Türk-Ġslam 

düĢüncesi temelinde yeniden oluĢturulmuĢtur.  

- ġu anda yürürlükte olan program, 2002‘den beri ülkeyi yöneten siyasi kad-

ronun izlerini taĢımamaktadır. 2009 yılında yapılan ve 1985 programına benzer 

özellikler taĢıyan program, 2010 yılında revize edilerek, kimi unsurlar çıkartılıp da-

ha pozitivist bir dünya görüĢü temelinde yeniden oluĢturulmuĢtur.  

Müfredat programları incelendiğinde görülmektedir ki; yönetim erkini elinde 

bulunduranların fikri yapısı, hazırlanan müfredat programlarına yansımaktadır. Sa-

dece müfredat programları ele alındığında bile: pozitivist bakıĢ açısının etkisi, tek 

parti döneminin talepleri, demokrasinin ülkeye hangi tarihte geldiği, milliyetçi cep-

he hükümetlerinin varlığı, ülkede yaĢanan darbelerin izleri, 1980 sonrasında mu-

hafazakârlığın siyasal temsiliyetinin artıĢı hakkında bilgi sahibi olunabilmekte, bu 

dönemlerin farklı ideolojik karakterlerinin izleri tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla 

genelde felsefe tedrisatının özelde lise felsefe derslerinin bir takım ideolojik ref-

lekslerle araçsallaĢtırıldığını söylemek mümkündür.  

Nihayetinde bu çalıĢma, yukarıda da belirtildiği üzere cumhuriyet dönemi lise 

felsefe ders kitaplarını Türkiye‘de felsefenin çağdaĢ serüveni açısından değerlen-

dirmeyi teklif ettiği gibi: üniversitelerin felsefe bölümlerindeki ders içeriklerinin 
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eğer varsa konjonktürel değiĢim seyrini tartıĢmayı da teklif etmektedir.  
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